TỈNH UỶ BÌNH THUẬN
*
Số 1755-QĐ/TU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Phan Thiết, ngày 15 tháng 6 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH
về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động
Trang Thông tin điện tử (Website) Tỉnh ủy Bình Thuận
trên Internet
------- Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một điều của Luật Báo chí ngày
12/6/1999 và Luật Báo chí ngày 02/01/1990;
- Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Luật Giao dịch điện tử ngày 09/12/2005;
- Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP, ngày 10/4/2007 của Chính
phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà
nước;
- Căn cứ Nghị định số 72/2013/NĐ-CP, ngày 15/7/2013 của Chính
phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;
- Căn cứ Quyết định số 1381-QĐ/TU, ngày 05/8/2014 của Tỉnh uỷ về
việc ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XII,
nhiệm kỳ 2010 - 2015 (sửa đổi, bổ sung);
- Căn cứ Quyết định số 1515-QĐ/TU, ngày 18/11/2014 của Ban
Thường vụ Tỉnh uỷ về thành lập Ban Biên tập Website Tỉnh uỷ;
- Căn cứ Thông tư số 09/2014/TT-BTTTT ngày 19/8/2014 của Bộ
Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp,
sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử và mạng xã hội;
- Xét đề nghị của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ,
BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Ban hành kèm theo quyết định này là “Quy chế quản lý hoạt
động Trang Thông tin điện tử (Website) Tỉnh uỷ Bình Thuận trên Internet”.
Điều 2: Quyết định này thay thế Quyết định số 2733-QĐ/TU, ngày 29
tháng 12 năm 2009 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc ban hành “Quy chế
quản lý hoạt động Trang thông tin điện tử (Website) Tỉnh uỷ Bình Thuận
trên mạng Internet”. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Số hóa bởi Văn phòng Tỉnh ủy Bình Thuận. http://binhthuancpv.org.vn/
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Điều 3: Văn phòng và các ban của Tỉnh uỷ, Mặt trận và các đoàn thể
chính trị - xã hội tỉnh, các huyện, thị, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc, Ban Bảo
vệ và Chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh, Trường Chính trị tỉnh và các đơn vị
liên quan có trách nhiệm thực hiện quyết định này./.
Nơi nhận:
T/M BAN THƯỜNG VỤ
- Như điều 3;
BÍ THƯ
- Ban chỉ đạo CNTT của cơ quan Đảng
Trung ương;(báo cáo)
- Văn phòng Ban Chấp hành Trung ương
Đảng; (báo cáo)
- Thành viên Ban chỉ đạo CNTT khối
Đảng tỉnh;
- Thành viên Ban Biên tập Website Tỉnh
ủy Bình Thuận;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Các đồng chí Tỉnh ủy viên;
- Lưu Văn phòng Tỉnh uỷ.
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(đã ký và đóng dấu)

Nguyễn Mạnh Hùng
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QUY CHẾ
quản lý hoạt động Trang Thông tin điện tử (Website)
Tỉnh uỷ Bình Thuận trên Internet

(Ban hành theo Quyết định số 1755 -QĐ/TU ngày 15/6/2015
của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ)
------Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1: Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Quy chế này quy định việc quản lý hoạt động của Trang Thông tin điện
tử Tỉnh uỷ Bình Thuận trên Internet (sau đây gọi tắt là Website Tỉnh uỷ) bao
gồm: Việc cung cấp và cập nhật thông tin, dữ liệu; việc quản lý hạ tầng kỹ thuật
và quản lý nội dung Website Tỉnh uỷ.
2. Quy chế này áp dụng đối với Văn phòng Tỉnh uỷ, các ban của Tỉnh uỷ,
Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh, Đảng uỷ khối Doanh nghiệp và các huyện, thị,
thành uỷ, Trường Chính trị tỉnh, Ban Bảo vệ Chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh,
Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh; các tổ chức, cá nhân trong và
ngoài tỉnh cung cấp thông tin và viết tin, bài cho Website Tỉnh uỷ (sau đây gọi
chung là các đơn vị).

Điều 2: Mục đích, yêu cầu
1. Quy chế này nhằm tăng cường tổ chức quản lý và duy trì hoạt động của
Website Tỉnh uỷ, phát huy vai trò của Website Tỉnh uỷ trong việc tuyên truyền,
phổ biến đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước
trên Internet; phản ánh tình hình hoạt động chung của toàn Đảng bộ tỉnh, sự

lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ đảng trong quá tr ình thực hiện các chỉ thị,
nghị quyết của Trung ương và của các cấp uỷ đảng trực thuộc; góp phần
đấu tranh phê phán các quan điểm, luận điệu xuyên tạc của các thế lực th ù
địch trên Internet đến tất cả cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân .
2. Website Tỉnh uỷ phải thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy định tại
Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung
cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên mạng; Thông tư số
09/2014/TT-BTTTT ngày 19/8/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy
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định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên trang thông
tin điện tử và mạng xã hội; Luật Báo chí.
Điều 3: Địa chỉ của Website Tỉnh uỷ
Website Tỉnh ủy có tên miền là: http://www.binhthuancpv.org.vn
Điều 4: Chức năng, nhiệm vụ của Website Tỉnh uỷ
1. Là Trang Thông tin điện tử của Tỉnh uỷ Bình Thuận trên Internet, cung
cấp thường xuyên, kịp thời thông tin về chủ trương, chính sách của Đảng,
Nhà nước và của địa phương, trước hết là hoạt động của Tỉnh uỷ, Ban
Thường vụ Tỉnh uỷ, Thường trực Tỉnh uỷ và của các đơn vị; tuyên truyền,
phổ biến chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh.
2. Cung cấp thông tin về các hoạt động của đảng bộ tỉnh, của Tỉnh uỷ, Ban
Thường vụ Tỉnh uỷ, Thường trực Tỉnh uỷ và các đơn vị trong việc triển khai
thực hiện nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.
Điều 5: Quản lý hoạt động của Website Tỉnh uỷ
1. Website Tỉnh uỷ hoạt động dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thường trực
Tỉnh uỷ.
2. Ban Biên tập Website Tỉnh uỷ chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ
Tỉnh uỷ về những vấn đề liên quan đến Website Tỉnh uỷ, giúp Thường trực Tỉnh
uỷ chỉ đạo, điều hành và tổ chức hoạt động Website Tỉnh uỷ.
3. Văn phòng Tỉnh uỷ chịu trách nhiệm chính việc quản lý về mặt kỹ thuật
Website Tỉnh uỷ; có trách nhiệm xây dựng, quản lý, bảo đảm hoạt động thường
xuyên, mở rộng và phát triển Website Tỉnh uỷ. Duy trì đường kết nối Internet
với băng thông đáp ứng đủ, đảm bảo Website Tỉnh uỷ vận hành ổn định, thông
suốt và liên tục.
4. Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ chịu trách nhiệm chính việc quản lý về mặt nội
dung, về tính định hướng chính trị của Website Tỉnh uỷ; có trách nhiệm chủ trì,
phối hợp với các đơn vị xây dựng, quản lý và bảo đảm việc cập nhật thông tin
thường xuyên lên Website Tỉnh uỷ.
5. Mọi hoạt động của Website Tỉnh uỷ phải tuân thủ các quy định của Nhà
nước về quản lý thông tin trên Internet theo Luật Công nghệ thông tin và Nghị
định số 64/2007/NĐ-CP, ngày 10/4/2007 của Chính phủ và phải đáp ứng các
yêu cầu sau:
a. Áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quy định;
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b. Hiển thị thông tin nhanh chóng;
c. Có công cụ tìm kiếm thông tin dễ sử dụng và cho kết quả đúng nội dung
cần tìm kiếm.
Điều 6: Kinh phí hoạt động Website Tỉnh uỷ
1. Kinh phí hoạt động của Website Tỉnh uỷ do ngân sách nhà nước cấp,
được cân đối trong dự toán chi công nghệ thông tin hàng năm của Ngân sách
Đảng tỉnh.
2. Kinh phí thực hiện Website Tỉnh uỷ được chi cho đầu tư và nâng cấp cơ
sở hạ tầng, trang thiết bị; xây dựng và nâng cấp Website Tỉnh uỷ; thuê đường
truyền kết nối Internet để đảm bảo hoạt động thường xuyên, mở rộng và phát
triển Website Tỉnh uỷ; chi công tác đào tạo, tập huấn cho đội ngũ cán bộ, công
chức các đơn vị; công tác quản trị của Website Tỉnh uỷ. Mức chi được thực hiện
theo các quy định hiện hành của Nhà nước.
Chương II
CUNG CẤP VÀ CẬP NHẬT THÔNG TIN, DỮ LIỆU
Điều 7: Nội dung thông tin, dữ liệu được cung cấp và cập nhật trên
Website Tỉnh uỷ
1. Thông tin cung cấp lên Website Tỉnh uỷ phải chính xác theo quy định
tại Điều 28, Luật Công nghệ thông tin và Điều 4, Nghị định 64/2007/NĐ-CP,
ngày 10/4/2007 của Chính phủ.
2. Nội dung thông tin gồm:
- Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Tỉnh uỷ, Ban
Thường vụ Tỉnh uỷ, Thường trực Tỉnh uỷ, Văn phòng Tỉnh uỷ, các ban của Tỉnh
uỷ và các đơn vị.
- Hệ thống các văn bản điều hành và hoạt động của các đơn vị.
- Thông tin lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoạt động của cấp uỷ các cấp;
thông tin tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện các chủ trương, chính
sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.
- Chương trình công tác của Tỉnh uỷ và của các đơn vị.
- Mục trao đổi, trả lời ý kiến thắc mắc của tổ chức, cá nhân.
- Các thông tin khác theo yêu cầu của cấp uỷ.
Điều 8. Hình thức cung cấp và cập nhật thông tin, dữ liệu
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- Các đơn vị cập nhật thông tin, bài viết về các hoạt động diễn ra hàng
ngày, hàng tuần tại đơn vị, địa phương mình theo chỉ tiêu được Ban Thường vụ
Tỉnh ủy giao. Qua đó, các đơn vị chủ động xây dựng quy chế, quy trình cập nhật
thông tin lên website Tỉnh uỷ nhằm nâng cao chất lượng tin bài, đạt và vượt chỉ
tiêu được giao. Các thông tin dưới dạng văn bản, hình ảnh, hình vẽ, âm thanh
hoặc các đoạn video clip được định dạng theo các chuẩn thông dụng và tuân thủ
theo Thông tư số 01/2011/TT-BTTTT, ngày 04/01/2011 của Bộ Thông tin và
Truyền thông ban hành danh mục tiêu chuẩn về ứng dụng công nghệ thông tin
trong cơ quan nhà nước; thông tin điện tử thống nhất chỉ sử dụng Bộ mã tiếng
Việt Unicode, TCVN 6909 - 2001.
- Đối với các thông tin sưu tầm, thu thập, sử dụng lại thì phải ghi rõ xuất
xứ của nguồn tin, đảm bảo phù hợp với yêu cầu của cơ quan chủ quản và quy
định của pháp luật.
- Các thông tin, dữ liệu không đáp ứng các quy định tại Khoản 1 và 2 Điều
này sẽ không đủ điều kiện đăng tải và cập nhật trên Website Tỉnh uỷ.
Điều 9. Thời hạn cung cấp và cập nhật thông tin, dữ liệu
1. Các thông tin, dữ liệu được quy định tại Điều 7 của Quy chế này phải
cập nhật ngay trong vòng một tuần sau khi xử lý xong thông tin.
2. Các thông tin có tính thời sự phải được cập nhật ngay trong ngày.
3. Mọi sự thay đổi về nội dung các thông tin quy định tại Điều 7 của Quy
chế này phải được cung cấp kịp thời, ngay sau khi được phát hành.
Điều 10. Trách nhiệm phối hợp tổ chức, cung cấp và cập nhật thông
tin, dữ liệu của các ban đảng, Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh,
các huyện, thị, thành uỷ và đảng uỷ trực thuộc và các đơn vị có liên quan.
1. Thông tin đưa lên Website Tỉnh uỷ là thông tin chính thức, có thẩm
quyền và công khai.
2. Văn phòng Tỉnh uỷ cập nhật thông tin về các hoạt động chung của
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh uỷ
và Thường trực cấp ủy cấp huyện; phân quyền, khai báo người dùng và
hướng dẫn về mặt kỹ thuật hoạt động cung cấp và cập nhật thông tin, dữ liệu
của các đơn vị.
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3. Các đơn vị có trách nhiệm biên tập, xử lý tin, bài của các trang tin, các
chuyên mục và chuyên đề thuộc trách nhiệm quản lý, cung cấp của đơn vị để
cập nhật lên Website Tỉnh uỷ đầy đủ, chính xác và kịp thời.
4. Các đơn vị có trách nhiệm bố trí cán bộ cập nhật thông tin, dữ liệu lên
Website Tỉnh uỷ theo quyền hạn được cấp phát. Các thông tin giải đáp theo yêu
cầu của tổ chức và cá nhân thuộc lĩnh vực nào thì đơn vị phụ trách lĩnh vực đó
phải cung cấp nhanh chóng, kịp thời và chính xác theo phân cấp quy định.
Chương III
CÔNG TÁC BIÊN TẬP WEBSITE TỈNH UỶ
Điều 11. Trách nhiệm của Thủ trưởng các đơn vị, cán bộ xử lý, duyệt
thông tin và cán bộ cập nhật thông tin của các đơn vị
1. Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh uỷ
về các thông tin, dữ liệu được đưa lên Website Tỉnh uỷ trên Internet; có trách
nhiệm phân công cán bộ đơn vị biên tập, xử lý, duyệt và cập nhật thông tin.
2. Cán bộ biên tập, xử lý và duyệt thông tin của từng đơn vị có trách
nhiệm tiếp nhận các thông tin, dữ liệu do cán bộ, công chức của đơn vị gửi đến;
kiểm tra nguồn gốc thông tin, đánh giá chất lượng thông tin; thực hiện biên tập,
duyệt và gửi tin của đơn vị cho cán bộ được phân công cập nhật thông tin lên
Website Tỉnh uỷ; chịu trách nhiệm trước Thủ trưởng đơn vị về thực hiện các
nhiệm vụ được giao.
3. Cán bộ cập nhật thông tin của các đơn vị có trách nhiệm thực hiện
nhiệm vụ cập nhật trực tiếp thông tin của đơn vị lên Website Tỉnh uỷ; đảm bảo
các yêu cầu về nội dung, thời gian và hình thức cung cấp và cập nhật thông tin,
dữ liệu được quy định tại Điều 8, Điều 9 và Điều 10 của Quy chế này và chịu
trách nhiệm trước Thủ trưởng đơn vị về thực hiện các nhiệm vụ được giao.
Điều 12. Xử lý các thông tin phản hồi
1. Từng đơn vị có trách nhiệm tiếp nhận thông tin phản hồi về các vấn đề,
các câu hỏi được các tổ chức, cá nhân gửi đến.
2. Thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm phân công cán bộ đơn vị mình
phân loại, xác định rõ nội dung các vấn đề, các câu hỏi được gửi đến, lấy ý kiến
của các đơn vị liên quan để có thông tin tư vấn trả lời câu hỏi, thắc mắc của tổ
chức, cá nhân.
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Chương IV
KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM
Điều 13. Khen thưởng
Cá nhân, tập thể thực hiện tốt Quy chế này, có nhiều đóng góp cho hoạt
động của Website Tỉnh uỷ, tuỳ theo thành tích cụ thể, được khen thưởng theo
quy định của Nhà nước. Chỉ tiêu tin, bài được xem là một tiêu chí thi đua hàng
năm.
Điều 14. Xử lý vi phạm
Cá nhân, tập thể nào làm trái với các quy định của văn bản này và các quy
định của pháp luật có liên quan thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử
lý theo quy định của pháp luật. Mọi hành vi làm sai lệch, huỷ hoại thông tin, dữ
liệu của Website Tỉnh uỷ đều bị xử lý theo quy định của pháp luật.
Chương V
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 15. Trách nhiệm thực hiện
1. Trưởng Ban Biên tập Website Tỉnh uỷ có trách nhiệm phối hợp với Thủ
trưởng các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện Quy chế này. Ban Biên tập
Website Tỉnh uỷ có trách nhiệm xây dựng quy chế làm việc của Ban Biên tập,
Tổ Nội dung, Tổ Kỹ thuật.
2. Thủ trưởng các đơn vị căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao có trách
nhiệm thực hiện công tác phối hợp quản lý hoạt động của Website Tỉnh uỷ, đảm
bảo sự hoạt động của Website Tỉnh uỷ theo đúng quy định.
Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh mới hoặc khó khăn,
vướng mắc cần phản ảnh kịp thời về Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ để tập hợp, báo
cáo Thường trực Tỉnh uỷ sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.
-----------------
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